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Kemijski dodatki za 
betone in malte s cemen
tnim vezivom se uporab
ljajo že desetletja. Prva 

generacija plastifikatorjev je 
bazirala na lignosulfonatni osno
vi, potem so se na trgu pojavili 
melaminski in naftalenski su
perplastifikatorji, v devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja pa so se 
začeli uporabljati superplastifi
katorji na bazi polikarboksilatov, 
ki jih pogovorno imenujemo kar 
hiperplastifikatorji. Vsi našteti 
kemijski dodatki so zelo učinko
viti za proizvodnjo plastičnih in 
tekočih betonov, medtem ko je 
njihova učinkovitost pri zmeseh 
zemeljsko vlažne konsistence, 
ki je najpogostejša za estrihe, 
manjša. Izvajalci estrihov se jih 
sicer poslužujejo, ker so splošno 
dostopni na trgu in ker v večini 
primerov tudi takšni kemijski 
dodatki pripomorejo k boljši za
litosti in nekoliko višjim tlačnim 
trdnostim estriha, vendar kot re

Kemijski dodatki za estrihe

Različne ciljne konsistence malte/betona zahtevajo različne tipe kemijskih dodatkov. Ni najprimerneje, 
da se enaki tipi dodatkov uporabljajo tako za betone zemeljsko vlažne konsistence,  

kot tudi za plastične in tekoče betone. Predstavljamo Knopp kemijske dodatke.

čeno, ta vrsta dodatkov običajno 
nima optimalnega učinka na ze
meljsko vlažne mešanice.

Kemijski dodatki, ki jih pred
stavljamo v nadaljevanju, pa so 
razviti prav za cementne estrihe. 
Z njimi omogočamo zvišanje tr
dnosti strjenega estriha, pospe
šeno sušenje estriha ali oboje 
hkrati.

Podjetje Knopp, ki se ukvarja 
predvsem z razvojem dodatkov 
za zemeljsko vlažne cementne 
zmesi, je eden izmed vodilnih 
proizvajalcev na tem področju v 
Evropi. Svoje proizvode je razde
lil v naslednje skupine:
-	 pospeševalci;
-	 pospeševalci	 s	 hidrofobnim	

učinkom;

-	 pospeševalci	in	povečevalci	
trdnosti;

-	 pospeševalci	in	povečevalci	
trdnosti	s	hidrofobnim	učin-
kom;

-	 povečevalci	trdnosti;
-	 povečevalci	trdnosti	s	hidro-

fobnim	učinkom	(zmes).

Pospeševalci 
Contopp	 Accelerator	 10: 

možen nanos finalnega tlaka po 
14-16 dnevih.

Contopp	 Accelerator	 15: 
možen nanos finalnega tlaka po 
8-10 dnevih.

Contopp	 Accelerator	 20:	
mo žen nanos finalnega tlaka na 
2-4 dni star cementni estrih.

Podatki glede nanosa finalne
ga tlaka se nanašajo na debeli
no estriha 65 mm, temperaturo 
20 °C in relativno vlago 65 %.

Contopp	 Accelerator	 124 
– pospeševalec, primeren za 
lite estrihe ter betone plastične 

Izdelava	estriha

Ustrezna	konsistenca	estriha

Posledice	neustreznega	estriha
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konsistence. Vsebnost vlage ≤ 
4 % po 48 urah po koncu nege 
betona.Vsebnost vlage ≤ 3 % po 
14 dneh po koncu nege betona.

Pospeševalci s hidrofobnim 
učinkom

Contopp	Accelerator	10	RS:	
možen nanos finalnega tlaka po 
14-16 dnevih.

Contopp	Accelerator	15	RS:	
možen nanos finalnega tlaka po 
8-10 dnevih.

Podatki glede nanosa finalne
ga tlaka se nanašajo na debeli
no estriha 50 mm, temperaturo 
20°C in relativno vlago 65%.

Pospeševalci in povečevalci 
trdnosti

Contopp	Accelerator	10	HD:	
možen nanos finalnega tlaka po 
14-16 dnevih. Tlačna trdnost se 
poveča na 40 N/mm2 glede na 
referenčno mešanico s tlačno 
trdnostjo 25 N/mm2.

Contopp	Accelerator	15	HD:	
možen nanos finalnega tlaka po 
8-10 dnevih. Tlačna trdnost se 
poveča na 40 N/mm2 glede na 
referenčno mešanico s tlačno 
trdnostjo 25 N/mm2.

Contopp	Accelerator	20	HD:	
možen nanos finalnega tlaka po 
2-4 dnevih. Tlačna trdnost se 
poveča na 40 N/mm2 glede na 
referenčno mešanico s tlačno 
trdnostjo 25 N/mm2.

Podatki glede nanosa finalne
ga tlaka se nanašajo na debeli

no estriha 50 mm, temperaturo 
20°C in relativno vlago 65%.

Pospeševalci in povečevalci 
trdnosti s hidrofobnim 
učinkom

Contopp	 Accelerator	 10	
HD-RS: možen nanos finalnega 
tlaka po 14-16 dnevih. Tlačna 
trdnost se poveča na 40 N/
mm2 glede na referenčno me
šanico s tlačno trdnostjo 25 N/
mm2.

Contopp	 Accelerator	 15	
HD-RS: možen nanos finalnega 
tlaka po 8-10 dnevih. Tlačna tr
dnost se poveča na 40 N/mm2 

glede na referenčno mešanico s 
tlačno trdnostjo 25 N/mm2.

Povečevalec trdnosti 
Contopp	 Duremit	 50: s tem 

dodatkom se tlačna trdnost 
estriha zviša za 60 do 100 %. 
Dodatek je predvsem zelo učin
kovit pri estrihih z višjo vsebno
stjo cementa.

Povečevalec trdnosti s 
hidrofobnim učinkom - 
zmes

Contopp	 Fibre	 Compound	
Duremit	 hydro: tlačna trdnost 
se poveča na 40 N/mm2 glede 

na referenčno mešanico s tlač
no trdnostjo 25 N/mm2.

Vsebuje polipropilenska mikro 
vlakna ter pigment, ki omogoča, 
da se pod laserskimi žarki pre
veri, če je bil dodatek res vgrajen 
v beton. G

Dobro	viden	pigment	kot	dokaz,	da	je	dodatek	res	v	estrihu


